OSNOVNA ŠOLA IDRIJA
LAPAJNETOVA 50
5280 IDRIJA

ZAPISNIK
sestanka sveta staršev 2. 6. 2014 ob 17.00 uri
na Osnovni šoli Idrija
Prisotni: predstavniki razredov: 1. a, 1. b, 1. c, 2. a, 2. b, 2. c, 3. b, 4. a, 4. b, 4. c, 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b,
PŠ Godovič 1-2, PŠ Godovič 3, PŠ Godovič 4-5 in PŠ Zavratec
Opravičili odsotnost: 7. c, Andrej Brložnik, predstavnik staršev v svetu šole
Odsotni: predstavniki razredov: 3.a, 6.c, 7. c, 8. c in PIVP
Ostali prisotni: Nikolaja Munih, ravnateljica šole
Zapisnikar: Anita Jesenko
Overovatelja zapisnika: Branko Vončina in Davorin Lampe

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika predhodne seje
2. Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2014/15
3. Poročilo o delu sveta staršev v petletnem obdobju
4. Poročilo o dejavnosti Aktiva svetov staršev notranjskih OŠ in Zveze aktivov svetov staršev OŠ Slovenije (poroča ga. Anita
Jesenko)
5. Razno
Menjava napovedanega dnevnega reda. Točka Razno se obravnava pod točko 3., napovedana 3. točka postane nova 4. točka in se
preimenuje v Ravnateljica predstavi delo v petletnem obdobju dela na šoli s poudarkom na sodelovanju s svetom staršev.
Napovedana 4. točka pa postane nova 5. točka.
K točki 1.
Na zapisnik prisotni nimajo pripomb. Pregled realizacije vprašanj. Na večino vprašanj so starši dobili odgovore. Člani sprejmejo
SKLEP: Potrdi se zapisnik prejšnje seje sveta staršev.
K točki 2.
Učbeniki in DZ v šolskem letu 2014/15.
Starši so z vabilom na sestanek predhodno dobili na vpogled sezname učbenikov in DZ ter drugimi učnimi potrebščinami s cenami.
Na lanskoletni predlog staršev za bolj natančno opredeljene potrebščine, so te za šolsko leto 2014/15 bolj natančno opredeljene.
Problematika učbeniškega sklada ostaja tudi v prihodnje, saj sredstva v sklad prihajajo "nekontrolirano" s strani pristojnega
ministrstva. Zagotovo je potrebno v prihodnje na nacionalnem nivoju celovito urediti področje učbenikov in drugih učnih gradiv.
Predstavnica sveta je opozorila na samo 4 popisane strani DZ za 6. r za Gospodinjstvo. Starši ponovno preverimo, koliko so bili
DZ v tem šolskem letu izpolnjeni. Ravnateljica bo posredovala vse informacije o tem učiteljem za posamezne razrede in se z njimi
pogovorila. Po pogovorih je mogoče, da se kakšen DZ umakne. Člani sprejmejo
SKLEP: Potrdi se s strani šole predlagana skupna nabavna cena za DZ in druga učna gradiva za šolsko leto 2014/15,
vendar kot najvišja možna skupna nabavna cena. Skupna cena je lahko v prihodnjem šolskem letu tudi nižja.
K novi točki 3.
Razno
Neobvezni izbirni predmeti (se uvedejo v 7. razredu in v 4. razredu, v obsegu 2 ali 3 uri), predmete ponudi šola in se skupine
oblikujejo glede na izbiro učencev. Predmeti se ocenjujejo. Na centralni šoli naj bi se ponudili vsi predmeti. Podružnica zahteva
skupino najmanj petih otrok. V Zavratcu samo 2 otroka, zato ji ne pripada samostojna skupina. Proučuje se možnost, da se
otrokom ponudi nemški jezik kot interesno dejavnost. Godoviču pripada 1 skupina, kot kaže šport.

Rebalans občinskega proračuna v prihodnjem šolskem letu ne predvideva več sredstev za razširjen program enega oddelka
podaljšanega bivanja in sredstva za delo z nadarjenimi (oziroma sredstva za plače učiteljev za te dejavnosti v vrednosti 12.000
evrov).
K novi točki 4.
Ravnateljica predstavi delo v petletnem obdobju dela na šoli s poudarkom na sodelovanju s svetom staršev
Ravnateljica je predstavila realizirane in nerealizirane aktivnosti in naloge.
K novi točki 5.
Anita Jesenko poda poročilo o dejavnosti Aktiva svetov staršev notranjskih OŠ in Zveze aktivov svetov staršev OŠ Slovenije.
Sestanek je bil končan ob 19.15 uri.
Zapisala:
Anita Jesenko

Overila:
Branko Vončina

Davorin Lampe

Predsednica sveta staršev:
Greta Vončina

